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Välkomstanförande 2018-03-15 
 
Kära miljöchefskollegor och ärade föredragshållare!  
 

Det är jätteroligt att åter möta gamla bekanta och även hälsa nya miljöchefer välkomna till 
årets MiljöChefsmöte. 

Ett år sedan sist. Ett år i mängden för vissa, omvälvande för andra. Själv avslutade jag en 
epok som månskensbonde efter 36 år, flyttade in till stan och fick konstiga erbjudande om 
pensionering. Nej, det där kändes som för mycket förändring på en gång och jag känner 
mig inte färdig med miljöarbetet. Jag har därför skrivit på för två år till men känner mig i 
en viss mån sitta i en rätt bra förhandlingsposition. Passar det inte så går jag! 

 
Den politiska turbulensen i min egen kommun fortsätter med ett samarbete mellan M, KD 

och L samt SD som ger majoritet i kommunfullmäktige och posterna som ordf och vice 
ordf i nämnder och styrelser. Däremot har de röd-gröna majoriteten i nämnderna. 
Fascinerande att föreslå en dagordning där sedan ordf plockar bort ärenden och sedan vid 
sittande möte så plockas dom in igen av majoriteten. Ibland ger ordspråket ”Politik är det 
möjligas konst” verkligen syn för sägen. 

 
Jag är medveten om att vi valt att arbeta i en politiskt styrd organisation och att vi har olika 

roller men jag måste få känna stolthet i det uppdrag jag och min förvaltning utför. När 
politiken inte drar åt det håll jag önskar får jag välja att fly eller fäkta. Föreningens skrift 
”Miljöchefens roll när nämnd och förvaltning vill ro åt olika håll” har varit spännande att 
jämföra med verkligheten. Jag gillar inte det uppkomna läget men jag skall banne mig 
hålla fanan högt och fortsätta hävda vår profession i strid med diverse populistiska 
politiska utspel. Och trots allt så överväger ju allt det positiva i att få arbeta med frågor 
man brinner för och som berör och engagerar människorna i vår närhet. 

 
Den anda som finns i vår yrkeskår att stötta varandra och ha trevligt tillsammans ger MIG 

mycket energi. Vi behöver varandra för att få kraft att driva våra frågor i en ibland 
obegriplig, likgiltig och faktaresistent omvärld. Förhoppningsvis blir vi alla klokare 
genom det vi får ta del av från våra föredragshållare och genom våra samtal kollegor 
emellan. Vid förra årets MiljöChefsmöte pratade vi med anledning av 
Miljötillsynsutredningens slutbetänkande om framtida tillsynsmodeller inom 
miljötillsynen. Miljötillsynsutredningen lyfte funderingar om samverkan, återtagen tillsyn 
och tredjepartstillsyn. GD´arna på HaV och Kemikalieinspektionen gästade oss liksom 
miljöministern. Ledarskapsvisioner fick vi oss till del av Pär Eriksson och Christina 
Stielli. 

 
I år har vi fokuserat på två stora globala framtidsfrågor Agenda 2030 med dess vision om 

social och miljömässig hållbarhet samt Klimatförändringarna. Klimatministern var bokad 
men nödgades avboka på grund av ändå viktigare regeringsuppdrag. Vi fick erbjudande 
om deltagande från en medarbetare till Isabella Lövin men då tänkte vi att får vi inte 
originalet så kör vi på ett annat spår. I vilken annan fråga sitter vi bildligt ”med ena 



handen i kokande vatten utan att få ändan ur vagnen?” Osökt kom jag att tänka på 
kärnvapenhotet som hängt över oss sedan kalla krigets dagar.  Jag blev själv så glad och 
inspirerad av ICAN´s framträdande på Nobelfesten i Oslo att jag tänkte Wow vilket 
engagemang i en fråga som verkat omöjlig att få framgång i. Men den inställningen hade 
inte medlemmarna i alla de organisationer, däribland Svenska läkare mot Kärnvapen, som 
tog sig an uppgiften. Jag hoppas att vi alla kan inspireras av ICAN för om ICAN we can. 

 
Årets ledarskapstema handlar dels om det som vi i föreningen ser som en önskvärd 

utveckling, nämligen ökad mellankommunal samverkan och ökad kompetensförsörjning. 
Vi kryddar anrättningen med ett lite provocerande inspel om varför medarbetare ska 
behöva motiveras för att göra sitt jobb. 

Förhoppningsvis faller programmet er som är här i smaken. Anledningen till att vi är något 
färre en de senaste två åren kan vara att vi dels kom ut lite sent med programmet, dels att 
vi inte har lika tydliga operativa punkter som statskontorets granskning av 
livsmedelskontrollen eller miljötillsynsutredningen. En annan att vi fått konkurrens av 
SKL som har en miljöchefskonferens på hösten som till viss del lockar chefer som inte 
kommer till oss. Anledningen till detta jan jag bara spekulera i men den tydliga ställning 
jag och styrelsen har tagit att medverka i och bejaka de slutsatser som tillsynsutredningen 
presenterar om skärpta statliga krav på kommunerna då det gäller bemanning och 
organisation för tillsynen delas nog inte av alla ens i vår egen kår. Dessutom vet jag av 
egen erfarenhet att en hel del högre kommunpolitiker och kommunchefer ogillar att vi har 
synpunkter på ”Kommunernas egna angelägenheter”.  

 
Ett tråkigt besked lämnade ordf i Yrkesföreningen Miljö & Hälsa, Anna von Axelsson i det 

senaste numret nämligen att styrelsen föreslår årsmötet att föreningen ska avvecklas. 
Detta p.g.a. man inte lyckas rekrytera personer till styrelsen och de som i dag sitter där 
vill avgå. Därmed kommer även tidningen Miljö & Hälsa upphöra. Är detta något ni 
anser att vår förening bör engagera oss i? 

 
I höstas gjorde vi tillsammans med Sveriges Ekokommuner och länsstyrelsernas 

miljövårdsdirektörer ett upprop om inrättande av ett Kemikalie-Kliv eller, efter LONA 
och LOKA, dags för  LOKA (lokala kemikalieanslag). Om någon är speciellt engagerad, 
initierad eller gjort något projekt som kan visa på nyttan av ett lokalt kemikaliearbete så 
vill vi gärna få kontakt. 

 
Om ni anser att vi borde ha ett annat förhållningssätt så bör ni göra er röst hörd för att 

förändra, förnya eller föreslå ändrad agenda i eftermiddag på vårt 15:e årsmöte eller i 
utvärderingen efteråt. It began in Helsingborg 2002 på 7 skåningars initiativ. 
Valberedningen har gjort ett gediget arbete och lagt ett förslag till ny styrelse men det är 
ni som avgör. 

 
Än en gång Varmt Välkomna! Programmet ser ut så här. Först ut har vi Ola Gustafsson, 

Gehl People som ska berätta om hur man lyckades få ett enligt myten folk som mest 
”hygger sig” och dricker Tuborg att bli cykelentusiaster så till den milda grad att man nu 
är den bästa cykelstaden i Europa. Varsågod Ola Gustafsson podiet är ditt. 

 
// 
Sven-Inge Svensson 
Ordf Kommunala MiljöChefer 
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